Únia kynologických klubov

WELSH CORGI CLUB SLOVAKIA
CHOVATEĽSKÝ PORIADOK

1. Plemeno
1.1 Plemeno psov v zmysle tohto chovateľského poriadku tvoria čistokrvné psy a suky s platným
preukazom o pôvode, odpovedajúcemu plemennému štandardu FCI.
2. Chovateľ
2.1 Chovateľom v zmysle tohto chovateľského poriadku je majiteľ chovnej suky a ktorý má
registrovaný chránený názov chovnej stanice.
2.2 Majiteľom krycieho psa je majiteľ chovného psa, ktorý splnil podmienky chovu, to znamená, že
absolvoval úspešne bonitáciu a minimálne jednu výstavu (s udeľovaním CAC) s ocenením výborný
alebo veľmi dobrý.
2.3 Právne vzťahy, vyplývajúce z vlastníctva psa alebo suky, pomeru medzi chovateľom
a nadobúdateľom jeho šteniat sa riadia všeobecne právnymi predpismi.
2.4 Každý chovateľ a majiteľ krycieho psa sa v súlade so zmyslom a s cieľmi záujmovej činnosti
klubu zaväzuje, že nebude produkovať jedince bez preukazu o pôvode.
2.5 Chovateľský klub je oprávnený kontrolovať a sledovať:
- v akých podmienkach (chov, zaobchádzanie, výživa, hygiena, atď) sú chovné jedince a
v akom zdravotnom stave sa nachádzajú,
- je zakázaný predaj šteniat akejkoľvek obchodnej organizácii a to v Slovenskej republike tak
aj do zahraničia .
2.6 V prípade nedodržania chovateľských zásad podľa čl. 5. a 6. je klub oprávnený odobrať právo
chovnej stanici odchovávať šteňatá, prípadne zrušiť členstvo v klube.
2.7 Každý chovateľ je povinný viesť knihu odchovov pre každú chovnú suku zvlášť a predložiť ju
na požiadanie všetkým kontrolným orgánom. Každý majiteľ krycieho psa je povinný viesť knihu
párenia. Obe knihy sú viazané na chovné jedince a v prípade ich prevodu musia byť odovzdané
spolu s preukazom o pôvode.

2.8 Každá zmena majiteľa chovných jedincov sa musí hlásiť doporučeným listom poradcovi chovu.
Zmena majiteľa musí byť zaznamenaná v príslušnej rubrike preukazu o pôvode.
3. Chovné jedince
3.1 Chovné psy a suky sú čistokrvné jedince, ktoré splnili podmienky pre zaradenie do chovu a sú
vedené v registri chovných psov.
3.2 Zaradenie do chovu a evidovanie do preukazu o pôvode vykonáva chovateľský klub, zápis do
registra chovných jedincov plemenná kniha.
3.3 Pre zaradenie do chovu musia byť splnené všeobecné podmienky tohto chovateľského
poriadku.
3.4 Vyžaduje sa :
a) čistokrvnosť, doložená preukazom o pôvode
b) dodržanie vekovej hranice, t.j. 15 mesiacov u oboch pohlaví
c) úspešné absolvovanie bonitácie a minimálne 1 výstavy (na ktorej je udeľovaný CAC) s
ocenením minimálne „veľmi dobrý“
3.5 Chovateľský klub je oprávnený preverovať chovnú spôsobilosť jedincov na chovných zvodoch,
pri ktorých sa posudzujú zmeny v exteriéri, kondícia, zdravotný stav a kvalita potomkov.
3.6 Posudzovanie psov na bonitáciách sa vykonáva na základe bonitačného poriadku.
3.7 Do chovu nesmú byť zaradené jedince, na ktorých bol vykonaný chirurgický zákrok na
odstránenie anatomickej alebo exteriérovej chyby, ani tie, ktoré sú v zlom kondičnom alebo
zdravotnom stave.
3.8 Z chovu sú vylučované tie jedince, z ktorých pochádzajú potomkovia s hrubými exteriérovými
a povahovými chybami, napr. málozubosť, kryptorchizmus, atypickosť a pod.
4. Chov a jeho riadenie
4.1 Druhy chovu – riadený chov.
4.2 Za riadenie chovu jednotlivých plemien je zodpovedný chovateľský klub.
4.3 Riadený chov je základná forma čistokrvného chovu. Chovateľ si navrhuje krycích psov sám
alebo o návrh požiada poradcu chovu. Poradca chovu smie odmietnúť návrh chovateľa iba za
predpokladu, že spojenie ohrozuje chovateľský cieľ klubu.
5. Pripúšťacie povolenie
5.1 Pripúšťacie povolenie vydáva poradca chovu na základe písomného vyžiadania chovateľa.
Chovateľ požiada poradcu chovu o vydanie najmenej 1 mesiac pred očakávaným háraním suky.
V žiadosti uvedie všetky dôležité údaje týkajúce sa suky.
5.2 Poradca chovu uvedie, podľa požiadaviek chovateľa, poradie troch vhodných krycích psov.
5.3 Príbuzenská plemenitba je prípustná, avšak pri vyskytujúcich sa nedostatkoch, len s výslovným
súhlasom poradcu chovu.
5.4 Pripúšťacie povolenie je základným dokladom o schválenom a uskutočnenom párení a tvorí
spoločne s prihláškou k zápisu základnú dokumentáciu pre chov.
5.5 Pripúšťacie povolenie obsahuje základné údaje o chovných partneroch, adresy a podpisy ich
majiteľov a dátumy párenia.
5.6 Pripúšťacie povolenie sa vyplňuje aj v prípade, že oba chovné jedince patria jednému
majiteľovi.
5.7 Poradca chovu posiela ešte pred uskutočneným párením pripúšťacie povolenie riadne vyplnené
a opečiatkované v dvoch vyhotoveniach.

5.8 Chovateľ vráti nepoužité pripúšťacie povolenie do 1 roka, ak sa toto neuskutočnilo, alebo ak sa
síce uskutočnilo, ale suka nezostala kotná.
6. Párenie
6.1 K páreniu v zmysle tohto chovateľského poriadku smie prísť iba medzi chovnými jedincami
rovnakého plemena, ktoré sú v primeranom zdravotnom stave a v požadovanej kondícii, na
podklade platného pripúšťacieho povolenia.
6.2 Párenie suky s viacerými psami v priebehu jedného hárania je neprípustné. Šteňatám z takého
vrhu nebudú vydané preukazy o pôvode.
6.3 Chovná suka môže mať počas 12 mesiacov len jeden vrh.
7. Vrh
7.1 Do 7 dní po narodení šteniat je chovateľ povinný oznámiť poradcovi chovu
- dátum narodenia šteniat
- počet narodených šteniat
- ich pohlavie
7.2 S poradcom chovu dohodne termín kontroly vrhu
- kontrolu vrhu prevedie poradca chovu alebo ním poverená osoba, zisťuje sa zdravotný stav vrhu,
hygiena odchovu, úroveň starostlivosti a štandardnosť plemena.
- kontrola vrhu, označenie šteniat, preregistrovanie do registra chovných jedincov a zhotovenie
preukazov o pôvode je na náklady chovateľa.

